
คอรสเดียวที่ การันตี ผลจริง ดวยการเซ็นสัญญาคืนเงินตามกฎหมาย

อยากสอบติด ม.รัฐ หามพลาด!!6



อ.ณยฎาษ ทิพยะอัศวภาคิน (พี่ปอ)

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันตก

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อ.นลณัฐรัตน วรวรรฒณ (พี่ตุน)

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาสเปน)

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อ.นัญฑพัฒน นภพัฒนนันท (พี่ตอม)

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร)

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อ.เกียรติพงษ นุมแนบ (พี่เป)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.อนุวัฒน กองกอ (พี่กอลลี่)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อ.นพณัฐ  สังสีมา (พี่บอบ)
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา พระจอมเกลาฯ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) โครงการพิเศษ

หลักสูตร  MODERN MANAGER SATURDAY PROGRAM มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.เกศจิรา บุญตระกูล (พี่เกศ)
ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิชาเอกภาษาไทย



ชวงดูแลใหคำปรึกษาและคำแนะนำ
สูการเตรียมความพรอม
สอบเขามหาวิทยาลัย

ชวงการเรียนการสอน

หลักสูตรเตรียมความพรอมวิชาการ สอบเขามหาวิทยาลัย ป 2562

สาขา นครราชสีมา ชลบุรี และ ขอนแกน

BEWISE TCAS GUARANTEE’62

ดูแลใหคำแนะนำจนสิ้นสุดกระบวนการสอบทุกประเภท
สำหรับนักเรียนระบบ TCAS ป 2562

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2562

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ 2562
ชวงเวลาเรียน โดยประมาณ 8 เดือน
โดยมีการเรียนการสอนในทุกวันเสาร เวลา 15.00-18.00 น.

และวันอาทิตย เวลา 11.00-18.00 น. ของทุกสัปดาห ยกเวนในวันหยุดนักขัตฤกษ

ระยะเวลาโครงการ

คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ

วัตถุประสงคโครงการ
1) นักเรียนเขาใจระบบการสอบเขามหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ ไดรับขาวสารและ

คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญดานการเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัยอยางดี
 

2) นักเรียนมีความพรอมทางวิชาการ ทุกเนื้อหาวิชา เพื่อเตรียมความพรอม

ในการสอบเขามหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ อยางดี
 

3) นักเรียนสามารถสอบผานการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ

ในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยรัฐชั ้นนำ 15 อันดับแรก

ของประเทศ ดวยระบบการสอบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

โดยโรงเรียนกวดวิชาบีไวส

1. เปนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

2. มีความประสงคเขารวมโครงการดวยความตั้งใจจริง ไมอยูภายใตการบังคับเขาเรียนจากผูปกครอง

3. ตองเปนผูที่ตรวจสอบรายละเอียดและรับทราบในเงื่อนไขตางๆ ที่สถาบันกำหนด



ระวัง !!! เร�ยนตั้งนาน แตไมไดผลลัพธใดกลับมาเลย ปสุดทาย โอกาสสุดทาย

เลือกสิ่งที่ดีที่สุดใหตัวเอง BEWISE TCAS GUARANTEE’62 บีไวส

รูปแบบการเรียน

คาธรรมเนียมการเรียน

การรับรองผล

การดูแลควบคุม
นักเรียน

วัตถุประสงค
โครงการ

การแนะแนว/
เยี่ยมชมคณะ

กวดวิชาอื่นๆ บีไวส

เรียนกับคอม / วิดีโอ

วิชาละ 4,000-5,000 บาท ถาตองการ
เรียนใหครบครอบคลุมเนื้อหา
การสอบเขามหาวิทยาลัย 
ตองเรียนมากกวา 10 วิชา

คาเรียนไมต่ำกวา 60,000 บาท 
เฉลี่ย 100 บาท / ชม.

บางที่ ไมรับรองผล
บางที่ รับรองผล “ปากเปลา”

ไมมีการะบุมหาวิทยาลัยที่รับรองผลชัดเจน

บางที่ ไมเขมงวด เขาเรียนก็ไดไมเขาก็ได
หากนักเรียนดูแลตัวเองไดก็ประสิทธิผล

แตหากควบคุมตัวเองไมไดการเรียนก็เสียเปลา

เพื่อทบทวนบทเรียน
และเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัยแลวแตหลักสูตร

ไมมีการดูแล หรือดูแลแบบไมชัดเจน

บีไวสมีทีมแนะแนวมืออาชีพ ดูแลตั้งแตการใหขอมูล
อยางเปนขั้นตอน พิจารณาชวยเลือกคณะ

จัดอันดับมหาวิทยาลัย พาแนะแนว
เยี่ยมชมคณะในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำประเทศ

บีไวสเปนหลักสูตร
เพี่อเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

บีไวส ดูแลติดตามการเขาเรียน
อยางเขมงวดตอเนื่องเพราะเปนปสุดทาย

ของการเรียน อนาคตของนักเรียนถือเปนสิ่งสำคัญ
เช็คชื่อเขาเรียน ติดตามการเขาเรียนอยางสม่ำเสมอ

บีไวส รับรองผลจริง 100%
สอบไมติดคืนเงินเต็มจำนวน

การันตีดวยเอกสารหลักฐานชัดเจน
หนึ่งเดียวในประเทศที่กลาเซ็นสัญญา

คืนเงินตามกฎหมาย
รับรองผลการสอบติดมหาวิทยาลัยรัฐ

15 อันดับแรกของประเทศ

ปูพื้น ทบทวน สรุป
เนื้อหา ม.4-6 ทุกวิชา ตะลุยโจทย

GAT/PAT O-NET 9 วิชาสามัญ สอบตรง
ครบเนื้อหาภายในหลักสูตรเดียว 

เฉลี่ย 55 บาท/ชม.

เรียนสด พรอมระบบทบทวนเนื้อหาการเรียน
ดวยระบบ SELF SUCCESS

เรียนทบทวนออนไลน ผาน คอมพีซี 
โนตบุค ไอโฟน ไอแพดไดทุกที่ ทุกเวลา 
เรียนออนไลนทุกวิชาฟรี ตลอดป



จุดเดนที่ คุณตองเลือก

สอนสด โดย สุดยอดติวเตอรคุณภาพระดับประเทศ

ดวยเทคนิคการจํา "จําเร็ว เขาใจงาย ใช ไดจริง"2

1 ปูพื้นฐาน ทบทวนเนื้อหา ครบ 7 วิชาหลักใหมทั้งหมด
พรอมติวเขม GAT/PAT ONET 9วิชาสามัญ ครบ จบ ในคายเดียว

ศิษยบีไวส สอบติด ม.รัฐ ยกรุน 6 ป ซอน4

6
ฟรี WiseBox 
ของทุกชิ้นคุณภาพระดับพรีเมียม

รับสิทธิ์ทบทวนเนื้อหาออนไลน ครบทุกวิชา ฟรี 1 ปเต็ม
ผานระบบ BeWise Self Success ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวของบีไวส5

3
รับรองผลจริง 100% สอบไมติดคืนเงินทั้งหมด
หนึ่งเดียวในประเทศที่การันตีผลลัพธ
ดวยการ เซ็นสัญญาคืนเงินตามกฎหมายจริง



จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะอักษรศาสตร

ธนวรรณ กรัณยพิศุทธ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ

ธารกมล สมรุส

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

จิตติ เที่ยงสันเทียะ

กฤตัญชลี แพงมี
มหาวิทยาลัย ศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร
สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

มณัฐชนน วรรณพิมพ

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร สาขาการสอนภาษาจีน

ภารตรี กองทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส

รินทรรฐา สุวรรณเตชสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กวิสรา ภักดีนอก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิทยาศาสตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

เฉลิมขวัญ พรัมสะโร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะสังคมสงเคราะห

ภาพิมล ตรงวัฒนาวุฒิ

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโลยีอุตสาหการ

วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 

ชนิกานต นิ่มเสนาะ

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ศุภกานต จันทะวงษศรี

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร สาขาจิตวิทยา

ชุติมา บริวงษ

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร สาขาธุรกิจการเกษตร

กัลยาณี วงษชำนาญ

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะอักษรศาสตร เลือกสอบภาษาบาลี

ณัฎฐณิชา เนตรากูล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร

ณัฐณิชา เผือกพิพัฒน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะสังคมศาสตร สาขาจิตวิทยา

เบญจวรรณ ศรีละพรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พาณิชยนานาชาติ วิทยาการขนสงทางทะเล

วราภรณ ดงพระจันทร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

สตรีรัตน ชะรัดรัมย

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี

ชญานิศ ยุพเยาว

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด

ปริศนา วงศวิริยชาติ

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด

กนิษฐา สุวรรณรงค

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
วิศวกรรมศาสตร เชิงนวัตกรรม

อิสรีย ชุมศรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิทยาศาสตร โยธาสิ่งแวดลอม

กฤตสรา รุงอลงกรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจระหวางประเทศ

ปานิตา ซาสังข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม

นุชจิรา สีหาบุตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาศาสตรนิวเคลียร

วรรณภา วรรณพงษ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

ธารารัตน บุญฤทธิการ

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องกล

กฤตนัย ราศรีจันทร

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร สาขาจิตวิทยา

นิศาชล ไชยเพชร

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร

จริยา พนมสวย

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร

สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ

ธนพล สองหอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

นภัสรา นาเมืองรักษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ การบัญชีบริหาร

จิณณพัต ใชฮวดเจิญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

นิศาชล หาญฟา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การจัดการการโรงแรมและทองเที่ยว

ดวงชีวัน สุวรรณัง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร สาขาวิชาธรณีวิทยา

ผดุงผล จิโนการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

วารสารสื่อสารมวลชน

ณิชากร ยมมาศ

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาธุรกิจการเกษตร

กิตติ์ภัส ถินสูงเนิน

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
สาขาเทคโนโลยีสารเทศธุรกิจ

พรพรรณ สมดี

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะโบราณคดี สาขาโบราณคดี

โชติรส โชติรัตนตระกูล

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

เวธกา ทวีรัตน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ การบัญชีบริหาร

ภิญรดา จารุภาธรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด

พรนัชชา มิตรเจริญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะประมง

นภสร กิ่งนอก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ

พัณณิตา เทียนธรรมชาติ

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร

สาขาอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร

พิธิวัฒน พันธเศรษฐ

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

พิมพชนก มหามณี

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ

อาสาฬหวดี วงษสุรินทร

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร

โชษิตา แกวรัตนะ

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะวิทยาศาสตรประยุกต
สถิติธุรกิจและการประกันภัย

ธัญมน แกวตะพาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส

กัญญาณัฐ นพเกาพงศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิทยาศาสาตรสาขาพฤษศาสตร

นันทิกานต แซเติ๋น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะศิลปศาสตร ภาษาอังกฤษ

วรรัตน กังวาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร

จารุวรรณ ไชยมานันท

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมวิศวกรรมอุตสาหการ

ปานฤทัย คำออน 

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

หนึ่งฤทัย ชัยวิชา

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร สาขาจิตวิทยา

ขนิษฐา วิพายา

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

ปยาอร เอื้อพาณิชยกุล

มหาวิทยาลัย ศิลปากร
โบราณคดีไทย

กวีวรรณ ทวีพรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ การบัญชีบริหาร

ณภาดา วิปุลพงษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ

สิริกาญจน เมธีธิติพงศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บัญชี

อาทิตยา จีระยา

ศิษยบีไวส สอบติด ม.รัฐ ยกรุน 6 ป ซอน



หมายเหตุ 
 การชำระเงิน คาธรรมเนียมการเรียนทุกครั้ง ตองชำระโดยใช ใบชำระเงิน ชำระที่เคานเตอรธนาคารกสิกรไทยสาขาใดก็ได สามารถ
ชำระไดเพียวงชองทางเดียวเทานั้น บีไวสขอสงวนสิทธิ์การรับเงินสดผานเคานเตอรสาขา

คาธรรมเนียมการเรียนตลอดหลักสูตร 8 เดือน พรอมดูแลจนกวานักเรียนสอบติด

28,800 บาท (รวมคาหนังสือเรียบรอยแลว) *นักเรียนสามารถแบงชําระไดสูงสุดถึง 5 งวด ชําระงวดแรก

เพื่อยืนยันการสมัคร 5,000 บาท และแบงชําระ อีก 4 งวด

ชำระเงินเพื่อยืนยันการสมัคร 5,000 บาท ชำระภายใน  5 วันหลังจากการสมัครในระบบ

ชำระงวดที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ชำระงวดที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ชำระงวดที่ 4 วันที่ 1 กันยายน 2561

ชำระงวดที่ 5 วันที่ 1 ตุลาคม 2561



หลักสูตรเตรียมความพรอมวิชาการ สอบเขามหาวิทยาลัย ป 2562

นครราชสีมา : ชลบุรี : ขอนแกน

กาวสูแถวหนา ผูเช�่ยวชาญ ดานการเตร�ยมสอบเขามหาว�ทยาลัยโดยเฉพาะ



 หลักสูตรเตรียมความพร้อมวชิาการ สอบเข้ามหาวทิยาลัย ปี 2562 
BEWISE TCAS GUARANTEE’62 

สาขา นครราชสีมา ชลบุรี และ ขอนแก่น 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือหลักสูตร  หลกัสูตรเตรียมความพร้อมวิชาการ สอบเขา้มหาวิทยาลยั ปี 2562 

BEWISE TCAS GUARANTEE’62 

ระยะเวลาโครงการ 

• ช่วงดูแลใหคํ้าปรึกษาและคําแนะนําสู่การเตรียมความพร้อมสอบเขา้มหาวิทยาลยั 

  วนัเสาร์ท่ี 7 กรกฎาคม 2561 – วนัพฤหสับดีท่ี 1 สงิหาคม 2562 

(ดแูลให้คําแนะนําจนสิน้สดุกระบวนการสอบทกุประเภทสําหรับนกัเรียนระบบ TCAS ปี 2562) 

• ช่วงการเรียนการสอน 

  วนัเสาร์ท่ี 7 กรกฎาคม 2561 – วนัอาทิตย์ท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2561 

  (ช่วงเวลาเรียน โดยประมาณ 8 เดือน) 
 
โดยมีการเรียนการสอนในทกุวนัเสาร์ เวลา 15.00-18.00 น. และวนัอาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น. ของทกุสปัดาห์ ยกเว้น

ในวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

 
คุณสมบัตผู้ิเข้าร่วมโครงการ 

• เป็นนกัเรียนท่ีกําลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ มธัยมศึกษาปีที ่6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

• มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการด้วยความตัง้ใจจริง ไมอ่ยู่ภายใต้การบงัคบัเข้าเรียนจากผู้ปกครอง 

• ต้องเป็นผู้ ท่ีตรวจสอบรายละเอียดและรับทราบในเง่ือนไขตา่งๆท่ีสถาบนักําหนด 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1) นกัเรียนเข้าใจระบบการสอบเข้ามหาวทิยาลยัทกุรูปแบบและได้รับขา่วสารและคําแนะนําจากผู้เช่ียวชาญด้าน

การเตรียมสอบเข้ามหาวทิยาลยัอย่างดี 

2) นกัเรียนมีความพร้อมทางวชิาการ ทกุเนือ้หาวชิา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวทิยาลยัทกุรูปแบบ 

อย่างดี 

3) นกัเรียนสามารถสอบผา่นการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา ในมหาวทิยาลยัรัฐชัน้นํา 15 

อนัดบัแรกของประเทศ ด้วยระบบการสอบรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง (รายนามมหาวทิยาลยั ด้านล่าง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความคาดหวัง 

 นกัเรียนผูเ้ขา้ร่วมโครงการทกุคน สอบผ่านการคดัเลือกบคุคลเข้าศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลยั

รฐัชัน้นํา 15 อนัดบัแรกของประเทศ  

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• มหาวิทยาลยัมหิดล 

• มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• มหาวิทยาลยัศิลปากร 

• มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

• มหาวิทยาลยัขอนแก่น / มหาวิทยาลยันเรศวร / มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

• มหาวิทยาลยับูรพา 

• มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

• มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 

• มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

• มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

• มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรีุ 

• มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

• สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคณุทหารลาดกระบงั 
 
การรับรองผลการเรียน 
  

นกัเรียนผูเ้ขา้ร่วมโครงการทกุคนจะตอ้งอ่านเงือ่นไขในการรบัรองผลอย่างดี และปฏิบติัตามกฎเกณฑ์อย่าง

ครบถว้นตามทีโ่ครงการระบไุว้ในสญัญาคืนเงินตามเงือ่นไข การรับรองผลโครงการ จึงจะมีผลสมบูรณ์ หากนกัเรียนปฏิบติั

ตามเงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญาคืนเงินตามกฎหมายครบถ้วนแลว้ แต่ไม่สามารถสอบผ่านการคดัเลือกบคุคลเข้าศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษา ดว้ยรูปแบบการรบัเขา้รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ภายในวนัที ่1 สิงหาคม 2562 (วนัส้ินสดุการสอบคดัเลือก

ทกุประเภทของปี) นกัเรียนสามารถนําสญัญาดงักล่าวมาขอคืนเงินได้ เต็มจํานวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



หมายเหตุ  ตารางวชิาเรียน ในแต่ละสปัดาห์ นกัเรียนจะได้รับในวนัปฐมนิเทศ  หรือ วนัก่อนวนัปิดภาคเรียนของแต่

ละช่วงการเรียน ทัง้นีต้ารางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 
 
รูปแบบการเรียนการสอน 
 

 สอนสด  

 ทบทวนเนือ้หาโดยระบบ SELF@HOME ล๊อคอินด้วย USERNAME และ PASSWORD บนหน้าเวบ็ 

เพ่ือทบทวนเนือ้หาท่ีบ้าน ในเวลาใดก็ได้ท่ีนกัเรียนสะดวก 

 ทบทวนเนือ้หา พร้อม ตะลยุโจทย์ ด้วยระบบการเรียน SELF SUCCESS คอมพิวเตอร์สว่นตวั ณ สาขา 

(บางสาขา) 
 
ทีมคณาจารย์ผู้สอน 
 
 ดรูายละเอียดได้จากโบรชวัร์หลกัสตูร 
 
ค่าธรรมเนียมหลักสูตร 
 
 คา่ธรรมเนียมการเรียนตลอดหลกัสตูร 8 เดือน พร้อมดแูลจนกวา่นกัเรียนสอบตดิ 

 28,800 บาท (รวมคา่หนงัสือเรียบร้อยแล้ว) *นกัเรียนสามารถแบง่ชําระได้สงูสดุถึง 5 งวด 

 ชําระงวดแรกเพ่ือยืนยนัการสมคัร 5,000 บาท และแบ่งชําระ อีก 4 งวด 

ชําระเงินเพ่ือยืนยนัการสมคัร 5,000 บาท ชําระภายใน  5 วนัหลงัจากการสมคัรในระบบ 

ชําระงวดท่ี 2 วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 

ชําระงวดท่ี 3 วนัท่ี 1 สงิหาคม 2561 

ชําระงวดท่ี 4 วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 

ชําระงวดท่ี 5 วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 

หมายเหต ุยอดชําระในงานท่ี 2-5 ขึน้อยู่กบัปรโมชัน่ส่วนลดท่ีน้องได้รับ 

  
หมายเหตุ การชําระเงิน คา่ธรรมเนียมการเรียนทกุครัง้ ต้องชําระโดยใช้ใบชําระเงิน ชําระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารกสกิรไทย

สาขาใดก็ได้ สามารถชําระได้เพียงช่องทางเดียวเท่านัน้ บีไวส์ขอสงวนสทิธ์ิการรับเงินสดผ่านเคาน์เตอร์สาขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เง่ือนไขการเรียนและการรับรองผล 
 
ข้อ 1  ก่อนลงทะเบียนเรียน นกัเรียนได้พจิารณาอย่างดีแล้ววา่หลกัสตูรนีเ้หมาะสมแก่นกัเรียน พร้อมทัง้ตรวจสอบ

รายละเอียดตา่งๆของหลกัสตูรอย่างละเอียด ครบถ้วน ทัง้ ตารางเวลา ความสะดวกในการเข้าเรียน ค่าธรรมเนียม

เรียน รวมถึงเง่ือนไขการชําระเงินแล้ว และข้อมลูตา่งๆท่ีเก่ียวกบัหลกัสตูร พบว่าไม่มีปัญหาตดิขดัประการใด  และ

เห็นวา่รายละเอียดตา่งๆมีความเหมาะสมทกุประการ 

ข้อ 2 นกัเรียนทราบดีว่า หลกัสตูรนี ้ ถือเป็นหลกัสตูรรับรองผล นกัเรียนต้องปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ตา่งๆท่ีทางสถาบนั

กําหนดขึน้อย่างเคร่งครัด และทราบดีวา่ การรับรองผลจะประสทิธิผลสงูสดุก็ตอ่เม่ือนกัเรียนตัง้ใจและให้ความ

ร่วมมือตอ่ครูอาจารย์  เจ้าหน้าท่ี และสถาบนัอย่างเตม็ท่ี  

ข้อ 3  นกัเรียนทราบดีว่า เม่ือลงทะเบียนเรียนในหลกัสตูรนีแ้ล้ว ทางสถาบนัถือว่าเป็นการยืนยนัสทิธิการเรียนด้วย

ความสมคัรใจและเห็นชอบในรายละเอียดต่างๆอย่างดีแล้ว จึงไมส่ามารถขอคืนเงินได้ทกุกรณี  

ข้อ 4 นกัเรียนทราบดีว่า หลกัสตูรนี ้ เป็น หลกัสตูรเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวทิยาลยั ไมใ่ช่หลกัสตูรเพิ่มเกรดใน

โรงเรียน ฉะนัน้หลกัสตูรและการเรียนการสอบอ้างอิงตามหลกัสตูรแกนกลางของกระทรวงศกึษาธิการตามปกติ 

แตก่ารเรียงลําดบัเนือ้หา อาจไมส่อดคล้องกบัเนือ้หาท่ีเรียนในโรงเรียนเรียนในช่วงเวลานัน้ๆ 

ข้อ 5 การลาออก ก่อนกําหนดปิดโครงการ หรือ ขาดเรียนอย่างตอ่เน่ืองเป็นเวลานานเกินกวา่ 1 เดือน ให้ถือวา่นกัเรียน

หมดสภาพความเป็นนกัเรียนในโครงการทนัที และไม่สามารถขอเงินคืนได้ทกุกรณี 

ข้อ 6  การลาป่วยทกุครัง้จะต้องมีใบรับรองแพทย์กํากบั ให้นักเรียนนําใบรับรองแพทย์แสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีสาขา ภายใน 

7 วนั หลงัการลาป่วยนัน้ๆ  

ข้อ 7  การลากิจ ทําได้ ไมเ่กิน 3 ครัง้ ตลอดโครงการ โดยให้นกัเรียนแจ้งความจํานงลากิจ และ กรอกใบแสดงความ

จํานงลากิจ  ณ เคาน์เตอร์สาขา โดยมีลายเซ็นผู้ปกครองกํากบั ทัง้นีก้ารลากิจทกุครัง้ ทางเจ้าหน้าท่ีจะโทร

ตรวจสอบกบัผู้ปกครองนกัเรียนโดยตรง หากพบวา่การลากิจนัน้เป็นเท็จหรือนกัเรียนลากิจเกิน 4 ครัง้ ให้ถือวา่

การรับรองผลเป็นโมฆะ  และไมส่ามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี 

ข้อ 8  ผู้ปกครองนกัเรียนและนกัเรียนทกุคนทราบดีวา่ หากพบปัญหาหรือข้อสงสยัใด เจ้าหน้าท่ี และ ผู้บริหารบีไวส์ 

พร้อมให้คําตอบ และแก้ไขปัญหาให้กบันกัเรียนด้วยความจริงใจเสมอ เพียงแจ้งให้สถาบนัทราบผา่นทางช่องทาง

เคาน์เตอร์สาขา  ฉะนัน้ การโวยวายใดๆ โดยไร้สาเหตอุนัควร ถือเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีผดิ ไมค่วรกระทํา และถือ

เป็นการกระทําผดิตามข้อตกลงสถาบนั ในครัง้แรกถือเป็นการตกัเตือน หากเกิดขึน้ซํา้ ครัง้ ให้ถือวา่นกัเรียนหมด

สภาพความเป็นนกัเรียนในโครงการทนัที และไมส่ามารถขอเงินคืนได้ทกุกรณี 

ข้อ 9  การลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมโครงการ ถือเป็นความยินยอมสมคัรใจให้ทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และบคุลากรบีไวส์ 

มีสว่นร่วมในการดแูลอนาคต นกัเรียนจําเป็นต้องแจ้งข้อมลูพืน้ฐานอนัเป็นประโยชน์ตอ่การเตรียมสอบเข้า

มหาวทิยาลยัให้แก่ทางสถาบนั รวมถึงเข้าร่วมในกิจกรรมท่ีกําหนดอย่างครบสมบรูณ์ 

ข้อ 10  นกัเรียนจําเป็นต้องลงสอบ GAT/PAT O-NET  9 วชิาสามญั รวมถึงสนามสอบท่ีทางสถาบนักําหนด ห้ครบ

สมบรูณ์ หากนกัเรียนไมส่มคัรสอบ หรือไมเ่ข้าสอบ อนัก่อให้เกิดปัญหาการขาดคะแนนในสว่นใดส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็น

ผลตอ่การสอบผ่านการคดัเลือก ให้ถือวา่การรับรองผลเป็นโมฆะ และไมส่ามารถขอเงินคืนได้ทกุกรณี 

ข้อ 11  ผลการสอบท่ีอ้างอิงวา่เป็นผลสิน้สดุ คือการสอบทกุประเภทครัง้สดุท้ายของปีสอบ คือ 1 สงิหาคม 2562 หาก

นกัเรียนไมส่ามารถสอบผา่นในคณะหรือมหาวทิยาลยัใดๆได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี หรือ คณาจารย์ทราบทกุครัง้ เพ่ือ

ช่วยเหลือแก้ไข และนกัเรียนต้องลงสอบในคณะและมหาวทิยาลยัท่ีคณาจารย์แนะนํา ทัง้ให้ความร่วมมืออย่าง



เตม็ท่ี หากบา่ยเบ่ียง หรือ หลีกเล่ียงความช่วยเหลือ อนัมีหลกัฐานเห็นได้ชดัเจน ให้ถือวา่การรับรองผลเป็นโมฆะ  

และไม่สามารถขอเงินคืนได้ทกุกรณี 

ข้อ 12 นกัเรียนทราบดีว่า หลกัสตูรการรับรองผลนี ้เป็นการรับรองผล ตวัมหาวทิยาลยั หากนกัเรียนต้องการ คณะเรียนท่ี

ใฝ่ฝัน มีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องตัง้ใจให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจําทําได้ 

ข้อ 13  นกัเรียนทราบดีว่า การชําระเงินแบบปกต ิ คือการชําระเงินเตม็จํานวน ทางสถาบนัมีนโยบายแบง่เบาภาระ

ผู้ปกครองจึงอนญุาตให้แบง่ชําระเป็นครัง้ๆได้ ทัง้นีก้ารชําระเงินรูปแบบดงักลา่วถือเป็นการผอ่นชําระหนีต้าม

กฎหมาย มใิช่การชําระค่าธรรมเนียมเรียนลว่งหน้าหรือย้อนหลงัใดๆ การชําระเงินดงักลา่วจึงต้องชําระตรงตาม

เวลาท่ีกําหนด คือทกุวนัท่ี 5 ของเดือน หากมีการชําระเกินกําหนดชําระในครัง้ใด ให้ถือวา่การรับรองผลเป็นโมฆะ

และไม่สามารถขอเงินคืนได้ทกุกรณี 

ข้อ 14  นกัเรียนทราบดีว่า การแบง่ชําระเงินแตล่ะครัง้ มีกําหนดเวลาชดัเจน คือภายในวนัท่ี 5 ของเดือน หากนกัเรียนไม่

ชําระตามกําหนด ทําให้เกิดยอดค้างแบง่ชําระ 2 งวด ให้ถือวา่การรับรองผลเป็นโมฆะและไม่สามารถขอเงินคืนได้

ทกุกรณี  

ข้อ 15  ผู้ปกครองนกัเรียนทราบดีวา่ หากนกัเรียนลาออก หรือ ขาดเรียน ภายใต้สภาพการแบง่ชําระค่าธรรมเนียมเรียนท่ี

ยงัไมส่มบูรณ์ครบถ้วน ให้ถือวา่ยอดคา่ธรรมเนียมเรียนท่ีเหลือ เป็นหนีส้นิตามกฎหมายท่ีผู้ปกครองนกัเรียนต้อง

ชําระให้ครบถ้วน ไมว่า่นกัเรียนจะเข้าเรียนตอ่หรือไมก่็ตาม 

 
ส่ิงที่นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนต้องทราบและทาํความเข้าใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บีไวส์ขอแจ้งให้ทกุท่านทราบวา่ เราเป็นสถาบนัการศกึษาท่ีมุง่เน้นสร้างอนาคตเดก็ไทยอย่างแท้จริง และ

เป่ียมด้วยความจริงใจ กฎเกณฑ์และเง่ือนไขตา่งๆท่ีกําหนดขึน้ข้างต้น เป็นเพียงเคร่ืองมือเพ่ือใช้ควบคมุ

นกัเรียนให้ปฏิบตัติามแนวทางท่ีสถาบนักําหนด เพ่ือประสทิธิผลสงูสดุทางการเรียน และเพ่ือจดัการ

ระเบียบในคนหมูม่าก  

เราให้คํามัน่วา่ เรามีความจริงใจอย่างยิ่งท่ีจะดแูลอนาคตของบตุรหลานท่านอย่างดี สมกบัท่ีท่านไว้วางใจ 

แตอ่ย่างไรก็ตาม สถาบนัเคยตรวจพบกรณีการเข้าเรียนเพ่ือหวงัผลประโยชน์สว่นตนสงูสดุ โดยมีความ

ตัง้ใจท่ีจะเข้าร่วมโครงการเพ่ือเข้าเรียนแบบไมเ่สียค่าธรรมเนียม และท้ายท่ีสดุได้ใช้วถีิทางตา่งๆเพ่ือขอ

เงินคืนให้ได้ โดยไมใ่ห้ความร่วมมือใดๆกบัสถาบนัเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการสอบไม่ผา่นในบาง

สถาบนั เราขอแจ้งให้ทราบว่า การสอบตดิมหาวทิยาลยัในฝันของเดก็ๆมีปัจจยัท่ีเก่ียวพนักบัตวัเดก็และ

ผู้ปกครองด้วย เราจึงต้องเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทกุท่านถึงเปา้หมายร่วมกนัของเราวา่ “เราต้องพยายาม

ทําให้นกัเรียน บตุรหลานในความปกครองของเรา ตดิคณะและมหาวทิยาลยัในฝันให้ได้ ด้วยความ

ร่วมมือ ตัง้ใจในทกุวถีิทางสดุความสามารถ” 

ถึงแมว่้า นกัเรียนจะกระทําผิดเงือ่นไขบางประการ ทําใหเ้กิด บทลงโทษ การรับรองเป็นโมฆะ 

หากแต่นกัเรียนและผูป้กครองยอมรบัในความผิดในเงือ่นไขนัน้ๆทีเ่กิดข้ึนและแก้ไขอย่างจริงใจ 

บีไวส์ก็มีความยินดีอย่างย่ิงทีจ่ะดูและบตุรหลานของท่านอย่างเต็มความสามารถต่อไป 

จนส้ินสดุโครงการและถึงฝัง่ฝนั 
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